Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót systemu
RIGIPS 4.05.15 Okładzina sufitowa
płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR mocowane na profilach sufitowych CD
60 i uchwytach elastycznych lub ES

Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie
wykonania okładziny sufitowej systemu Rigips 4.05.15
1. Informacje ogólne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i okładzin sufitowych z płyt
gipsowo-kartonowych systemu Rigips 4.05.15 Okładzina sufitowa – płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR
mocowane na profilach sufitowych CD 60 i uchwytach elastycznych lub ES
Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska sp.z.o.o.
Biuro Rigips w Warszawie: ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57

1.2. Przeznaczenie
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania okładzin sufitowych systemu Rigips
w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych.

1.3. Warunki stosowania
●

●

●

●

Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, okładziny sufitowe RIGIPS powinny być stosowane zgodnie z
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności
ogniowej konkretnego rozwiązania zabudowy wg pkt. 2.
Z uwagi na odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, zabudowa systemu Rigips wykonana z
zastosowaniem płyt typ A, typ F, typ DF może być stosowana w pomieszczeniach o wilgotności względnej
powietrza do 70%, a w przypadku płyt typ H2 i typ DFH2 – w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobę)
podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%.
Okładziny sufitowe powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla
określonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem
wymagań określonych w normie PN-EN 14190:2005, PN-EN 13964:2005 oraz zgodnie z instrukcją montażu
sufitów Rigips
Okładziny sufitowe powinny być wykonywane przez firmy posiadające licencję wydaną przez firmę Rigips.

1.4. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych
Prace związane z wykonywaniem okładzin sufitowych powinny odbywać się z uwzględnieniem Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
ręcznych pracach transportowych. W Rozporządzeniu zostały określone obowiązki pracodawcy dotyczące
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące
organizacji i sposobów wykonania ręcznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych
przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz dopuszczalnych wartości sił niezbędnych do przemieszczania
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przedmiotów.

1.5. Podstawowe określenia
a. FIRE-Line typ F produkt składający się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i
solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską i prostokątną płytę. Powierzchnie kartonowe mogą się
różnić w zależności od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu
dodatkowe właściwości.Płyty z nadrukowaną miarką. Powierzchnie kartonowe mogą się różnić w zależności
od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające mu dodatkowe
właściwości:FIRE-Line typ F (płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu
wysokich temperatur) - płyta gipsowo-kartonowa z licem koloru szarego, z białym kolorem rdzenia i
czerwonym kolorze napisów na krawędzi. Płyty te zawierają w rdzeniu gipsowym włókna mineralne i/lub inne
dodatki w celu zwiększenia spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur. Stosowane w systemach o
deklarowanej odporności ogniowej.
b. CD 60 ULTRASTIL® profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników
wykonanych ze stali gładkiej, – co zostało udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki
Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni
ryflowanej i gładkiej" – dostępna na stronie www.rigips.pl. Dzięki ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje
zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się" wkrętów na ryflowanej powierzchni i „klawiszowania" płyt g - k
podczas ich przykręcania; grubość nominalna profila minimum 0,55mm, profil posiada Deklaracje Zgodności
dostępną na stronie www.rigips.pl, produkt posiada znak CE.
c. UD 30 ULTRASTIL® profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników
wykonanych ze stali gładkiej, – co zostało udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki
Budowlanej pt. „Opinia techniczna dotycząca ścian działowych z kształtownikami stalowymi o powierzchni
ryflowanej i gładkiej" – dostępna na stronie www.rigips.pl. Dzięki ryflowanej płaszczyźnie profilu następuje
zminimalizowanie zjawiska „ślizgania się" wkrętów na ryflowanej powierzchni; grubość nominalna profila
minimum 0,55mm, profil posiada Deklaracje Zgodności dostępną na stronie www.rigips.pl, produkt posiada
znak CE.
d. Wkręty TN blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na ogień klasa A1, klasa
ochronności na korozję klasa 48; wkręty posiadają Deklaracje Zgodności dostępną na stronie www.rigips.pl
e. Kołki rozporowe łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od rodzaju
podłoża, do którego będą stosowane, kołki posiadają Deklaracje Zgodności dostępną na stronie
www.rigips.pl
f. Masa szpachlowa VARIO konstrukcyjne gipsowe masy szpachlowe do wykonywania połączeń między
płytami gipsowo-kartonowymi
g. Siatka spoinowa samoprzylepna siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin
między płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany
h. Masa szpachlowa ProFinish finiszowe masy szpachlowe wysychające do końcowego szpachlowania

2. Właściwości okładzin sufitowych Rigips
2.1. Parametry techniczne
Okładziny sufitowe systemu Rigips 4.05.15 wykonane zgodnie z technologią Rigips charakteryzują się
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następującymi parametrami technicznymi:
Płyta: 2x12,5 mm FIRE-Line typ F lub DFH2
Wypełnienie: wełna mineralna niewymagana

Nazwa
wariantu

2x12,5 mm
FIRE-Line typ
F lub DFH2 3)
wełna
mineralna
niewymagana
*)
**)
***)
****)
1)
2)
3)

PARAMETRY TECHNICZNE
Rozstaw
Rozstaw
Klasa
Izolacyjność
Masa
Grubość
profili profili Rozstaw
odporności
*)
****)
***)
akustyczna
zabudowy
zabudowy
nośne,
nośne,
wieszaków
ogniowej **)
poprzecznie podłużnie
2
dB
kg/m
mm
mm
mm
mm

REI 30 2)
EI 30 1)

RW 30

23

55

400

400

1000

Wg normy DIN 4109
EN - Klasa odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2+A1:2009
Dla okładzin bez izolacji z wełny mineralnej
Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej
Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.1/A/BW.
Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3/A/06/BW/sufity, klasa odporności ogniowej REI 60 dotyczy układu strop lub dach – okładzina sufitowa (przy działaniu
ognia od spodu).
Płyta gipsowo-kartonowa RIGIMETR FIRE-Line typ F może zostać zastąpiona przez płytę RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF.

2.2. Wykaz i zużycie materiałów
Powierzchnia całkowita: 1 m2
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Produkt
Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line typ F, gr.12,5mm
Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL
Uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30 mm
Łącznik wzdłużny RIGIPS do profili CD 60
Wkręt RIGIPS TN 25, opak. 1000 szt
Wkręt RIGIPS TN 35, opak. 1000 szt
Wkręt "pchełka" 3,9 x 11 mm, opak. 100 szt
Kołek wbijany 6x40 mm z kapturkiem, 200 szt
Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg
Siatka spoinowa samoprzylepna RIGIPS, dł. 20 m
Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFinish 25 kg
Wełna mineralna szklana - w razie potrzeby
Paroizolacja Isover Stopair - w razie potrzeby

Jedn.
m2
mb
mb
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kg
mb
kg
m2
m2

1m2
1m2
Zużycie Zużycie
2
2
3.2
3.2
1.2
1.2
2.5
2.5
0.6
0.6
10
10
25
25
16
16
8
8
0.5
0.5
1.4
1.4
0.1
0.1
1
1
1
1
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3. Maszyny i sprzęt do wykonywania okładzin sufitowych
3.1. Maszyny
środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek transportowy wewnętrzny

3.2. Zalecane narzędzia
3.2.1. Trasowanie
poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik
metalowy, metrówka, pion murarski
3.2.2. Montaż konstrukcji i płytowanie
nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5m, narzędzia do osadzania
kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt,
podesty robocze, drabiny
3.2.3. Szpachlowanie i malowanie
paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do
papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. Transport i składowanie
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy zapewnia się stosując odpowiednie
zasady postępowania z płytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.
●

●

●

●

Płyty gipsowo - kartonowe należy przenosić krawędzią ciętą w pionie lub przewozić na odpowiednio
przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych
Płyty gipsowo - kartonowe należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podkładkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.
Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno
stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych.
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót budowlanych
5.1. Postanowienia ogólne
Okładziny sufitowe systemu RIGIPS 4.05.15 powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym
opracowanym dla określonego obiektu budowlanego i technologią Rigips. Materiały i elementy stosowane do
wykonywania sufitów powinny spełniać wymagania określone w Klasyfikacji Ogniowej ITB
NP-526.3.1/A/06/BW „Sufit podwieszany Rigips 4.10.15 - konstrukcja samodzielna z okładzinami z płyt
gipsowo-kartonowych tyou F grubości 2x12,5 mm". Informacje szczegółowe na temat montażu okładzin
sufitowych znajdują się w opracowaniu firmy Rigips pt. „Montaż systemów Rigips".
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5.2. Konstrukcja
Konstrukcja nośna okładzin sufitowych składa się z profili sufitowych nosnych Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL®
i obwodowych Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL® . Skrajne profile nośne powinny być oddalone od ściany nie
więcej niż 150 mm.
Profile nośne Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® powinny być mocowane do konstrukcji budynku wieszakami
elastycznymi lub typu ES. Skrajne wieszaki powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 200 mm.
Profile obwodowe Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL® powinny być mocowane do konstrukcji budynku stalowymi
łącznikami mechanicznymi.
Do mocowania profili Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® w uchwytach elastycznych lub ES należy stosować co
najmniej 4 blachowkręty 3,9x11mm. Do przedłużania profili sufitowych Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® należy
stosować Łącznik wzdłużny RIGIPS do profili CD 60 .
Maksymalne rozstawy profili i wieszaków zostały podane w tabeli w pkt 2.

5.3. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
Na warstwie płyt sufitowych dopuszcza się ułożenie warstwy z wełny mineralnej np. Isover.

5.4. Montaż płyt: Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR
Poszycie stanowią płyty gipsowo-kartonowych Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line typ F,
gr.12,5mm o spłaszczonej krawędzi PRO, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN.
Długość blachowkrętów TN powinna być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt.
Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400 mm, dla zewnętrznych
150 mm.
Krawędzie podłużne płyt (okładane kartonem) powinny być prostopadle do profili sufitowych CD 60 nośnych.
Styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być przesunięte o co
najmniej 500 mm.
Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być większa od
łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm.
Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych.
Połączenia w kolejnych warstwach płyt powinny być przesuniete względem siebie o co najmniej 400 mm.
Moaksymalne rozsunięcie podłużnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach nie powinno
przekraczać 3 mm.

5.5. Szpachlowanie połączeń między płytami
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR
FIRE-Line typ F, gr.12,5mm oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie okładzin sufitowych powinny być
stosowane gipsowe masy szpachlowe Rigips Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS
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VARIO 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 25 kg, Masa
szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium
Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg .
Spoiny między płytami Płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETR FIRE-Line typ F, gr.12,5mm zewnętrznej
warstwy powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi Rigips. Na połączeniach pionowych stosuje się
wszystkie typy taśm spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawędziach
łączonych płyt bezpośrednio na karton - dla płyt o krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśmę z włókna szklanego
(tzw. flizelinka) i papierową na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips").
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na
uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie
połączeń pionowych z zastosowanie samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi
może wymagać lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania
wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są
specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania Masa szpachlowa
wykończeniowa RIGIPS ProFinish 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa
RIGIPS Premium Light 21 kg, Masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix 15 kg, Masa szpachlowa
wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS
SUPER 25 kg .
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 2/3 grubości płyty
(9-10 mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń poziomych krawędzie
"cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio przed nałożeniem masy
szpachlowej intensywnie zwilżone. (nie dotyczy płyt 4PRO TM - płyty gipsowo-kartonowe z czterema
spłaszczonymi krawędziami)
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt
gipsowo-kartonowych lub na całej powierzchni okładzin sufitowych stosowane są specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania.

5.6. Informacje dodatkowe
Okładziny sufitowe Rigips powinny mieć dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach
nie większych niż 15 m.
W okładzinach sufitowych Rigips mogą być montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
6.1. Kontrola jakości elementów okładziny sprowadza się do:
●
●
●

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową
Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd)
Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczającym do
obrotu
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płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR mocowane na profilach sufitowych CD
60 i uchwytach elastycznych lub ES

6.2. Badania wyrobów na placu budowy
●

Nie wymaga się

7. Przedmiar i obmiar robót
Jednostką miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.

8. Odbiór robót zanikających
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych
zalecanych przez dostawcę systemu Rigips.
Okładziny systemu Rigips powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi producenta
zawartymi m.in. w przytaczanych publikacjach.
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest
niezbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie
oraz użyte taśmy zbrojące i szpachlowanie połączeń.
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych
robót.
Wszystkie etapy odbioru prac zostały opisane w publikacjach pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych" oraz „Montaż systemów Rigips".

8.1. Odbiór montażu konstrukcji (wg 5.2)
●
●

sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie
sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków

8.2. Odbiór montażu izolacji (wg 5.3)
●

●
●
●

sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi dla
konkretnej inwestycji (np. współczynnik przewodzenia ciepła)
sprawdzenie rodzaju wełny
sprawdzenie dokładności ułożenia
sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wełną (w przypadku wykonywania)

8.3. Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych (wg 5.4)
●
●
●
●

●

sprawdzenie typu zastosowanych płyt
sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji
sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu
sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi
nieobłożonych kartonem
sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów

8.4. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń (wg 5.5)
●

sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie
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●

sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw

9. Podstawa płatności
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace porządkowe.

10. Normy, atesty i dokumenty związane
●

●
●

●
●
●
●
●

●

●

●

Klasyfikacja Ogniowa ITB NP-526.3.1/A/06/BW „Sufit podwieszany Rigips 4.10.15 - konstrukcja
samodzielna z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych tyou F grubości 2x12,5 mm"
PN-EN 13964:2005 „"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań"
Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt
gipsowo-kartonowych", PSG, 2010
PN-EN 14190:2005 „"Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań"
Instrukcja producenta „Montaż systemów Rigips"
Katalog „Systemy Rigips"
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
PN-EN 13501-2+A1:2010 – „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2:
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej"
PN-EN 520+A1:2012 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań."
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